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 .من أبناء حي جوبر، وانضّم الحقا  إلى فصيل فيلق الرحمن ا  عدد ضمّ وأبرز تلك الفصائل، لواء هارون الرشيد، والذي  1
شمير الذي ينحدر من ، تحت اسم لواء البراء، بقيادة النقيب المنشق عبد الناصر 2012تشكّل فصيل فيلق الرحمن في بداية شهر آب/أغسطس  2

تطور لواء البراء، فتّم اإلعالن عن تشكيل فصيل فيلق الرحمن والذي ضم عدة ألوية تابعة للمعارضة  2013محافظة حمص، وفي نهاية عام 

تشرين وكتيبة السورية المسلحة، منها لواء "أبو موسى األشعري" ولواء "شهداء الغوطة" وكتائب "أهل الشام" واللواء األول في القابون وحي 
 ( مقاتل.٩٠٠٠"العاديات" في الغوطة الغربية. ويضمّ  الفيلق بحسب مصادر عديدة حوالي )

تشرين  17، آخر زيارة بتاريخ 2014أيار/مايو  28"، أخبار األمم المتحدة في سوريا: اليونسكو تدعو إلى حماية تراث جميع األديان " 3

 .https://news.un.org/ar/story/2014/05/203502، 2018األول/أكتوبر 

https://news.un.org/ar/story/2014/05/203502
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4 "Ancient City of Damascus تشرين األول/أكتوبر  17لعلم والثقافة )اليونيسكو(، آخر زيارة بتاريخ "، منظمة األمم المتحدة للتربية وا

2018 ،http://whc.unesco.org/en/list/20. 
 19قيقة والعدالة في "عمليات تنقيب وبحث عن اآلثار في بلدتي كفريا والفوعة عقب دخول فصائل مسلّحة إليها" سوريون من أجل الح  5

 .sy.com/ar/view/760-https://www.stj، 2018تشرين األول/أكتوبر  9، آخر زيارة بتاريخ 2018أيلول/سبتمبر 
 للمزيد االطالع على الرابط أدناه: منظمة مدنية مستقّلة، تنشط في عدد من المناطق السورية. 6

https://www.facebook.com/pg/psahrteam/about/?ref=page_internal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=alrfUwNtoio&feature=youtu.be
http://whc.unesco.org/en/list/20
https://www.stj-sy.com/ar/view/760
https://www.facebook.com/pg/psahrteam/about/?ref=page_internal
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 الشمال السوري.معظم الشهود الذين تّم لقائهم في هذا التقرير كانوا قد نزحوا مؤخرا  إلى  7

https://www.youtube.com/watch?v=alrfUwNtoio&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=3zbYCZf-bwo&feature=youtu.be&t=129
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https://www.youtube.com/watch?v=Ro7K2isTVJg&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=9C43aLVyR7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9C43aLVyR7w&feature=youtu.be
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، 2018تشرين األول/أكتوبر  17، آخر زيارة بتاريخ 2018حزيران/يونيو  28" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في "لم يسبق لها مثيل" " 8

sy.com/ar/view/608-https://www.stj. 

 

https://www.stj-sy.com/ar/view/608
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9 "Israel of stealing artifacts from DamascusSyria accuses " صحيفة "The Times of Israel آخر 2018آذار/مارس  25" في ،

artifacts-stealing-of-israel-accuses-imesofisrael.com/syriahttps://www.t-، 2018تشرين األول/أكتوبر  17زيارة بتاريخ 
damascus-from/. 

تشرين  17، آخر زيارة بتاريخ 2018أيار/مايو  27" وكالة األناضول التركية في تركيا.. ضبط نسختين قديمتين من التوراة قبيل بيعهما"10

، 2018األول/أكتوبر 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%
-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-D8%A7
-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86
-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-88%D8%B1%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%

%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7/1138567 

https://www.timesofisrael.com/syria-accuses-israel-of-stealing-artifacts-from-damascus/
https://www.timesofisrael.com/syria-accuses-israel-of-stealing-artifacts-from-damascus/
https://www.timesofisrael.com/syria-accuses-israel-of-stealing-artifacts-from-damascus/
https://www.timesofisrael.com/syria-accuses-israel-of-stealing-artifacts-from-damascus/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7/1138567
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7/1138567
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7/1138567
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7/1138567
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7/1138567
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